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 مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیانظالمانۀ  افشای نقشۀ

رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر   ۀاز محتوای یک مصوب  (BIC) المللی بهائیبین ۀجامع

آموزان  در جهت »چگونگی نگاه به دانش   یآنان« و اقدامات  های دقیق« بهائیان شهر »در جهت چگونگی تحرکات »کنترل

بشر در  دفاع از حقوق   ۀ بهائی« به منظور »جذب آنان به دین اسالم« عمیقًا نگران است. این سند به تازگی توسط جامع

 است. منتشر شده  (FIDH)های حقوق بشرالمللی جامعه و فدراسیون بین (LLDHI)ایران 

های حقوق المللی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین  ۀعبدالکریم الهیجی، رئیس جامع

افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با  ۀدهند ها نشان: »این اقدام گفت بشر

کنند و عمل به آیین بهائی را دانند، دین آنها را ممنوع می المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می تعهدهای بین

 .«دانند اقدام ضاله می 

بهائی، از جمله  ۀای دقیق« برای اطمینان از »کنترل دقیق« جامعه ریزی، »برنامه۲۰۲۰سپتامبر   ۲۱به تاریخ  مصوبهاین 

»جلسات خصوصی و عمومی« و همچنین »سایر ساز و کارهای آنان« را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، 

های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور،  فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه 

 شود. ورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می ش

 ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند در سطح استان مازندران مصوبه کمیسیون مشابهی ۲۰۱۶تر در سال پیش

اهلل  در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت های آنانمغازه  ۀبسته شدن گستردبه بهائیان را صادر کرد که منجر به 

 .شد  تأیید نیز  شورای نگهبان دبیر ،احمد جنتی

که سند اخیر وابسته به  در حالی گوید: »المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می بین ۀجامع ۀخانم دیان عالئی، نمایند 

توانیم بگوییم از باالترین نهادهای دولتی در سطح ملی  باالیی از اطمینان می ۀبا درج ما یک نهاد محلی است، 

های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان دهد که ممکن است جلسات و مصوبهگیرد و نشان می سرچشمه می 

 « باشد.

https://www.fidh.org/fa/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/term/kmysywn-aqwam-frq-w-mdhahb
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/term/plmb-mghazhhay-bhayyan-dr-mazndran?page=0
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/ahmd-jnty-ttyly-mghazh-bhayyan-khlaf-shr-dansth-nshd


 

 

نیز در گزارشی  ( ECCHROحقوق بشر و قانون اساسی )  اروپایی ، دبیر کل مرکز(Wolfgang Kaleckولفگانگ کالک )

کم در سطح استان دهد که دست : »ظاهرًا این سند جدید نشان میکرد ابراز نگرانیاز سوی دویچه وله نسبت به این سند 

 « .چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است ۀای دربارهای گستردهستورالعمل د

های ستمگر، قبل از  هایی در تاریخ است، زمانی که دولت یادآور نمونه به وضوح: »انتشار این سند افزودخانم عالئی 

 گذاریقانون ها با دههسند اند. این گیرانه نظارت کرده قوانینی سخت ها را با تتر، اقلی  اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه

کامًال های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند هایی که بهائیان را از جنبه گذاری و سیاست

 هائیان است.«دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ ب نشان می

به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح »آگاهی« معلمان و مدیران مدارس در جهت  در این سند 

 .»جذب آنان به دین اسالم« را افزایش دهد  « وآموزان بهائی»چگونگی نگاه به دانش 

در یک سند رسمی به  اینکه ده است. دهن : »اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکانگفت خانم عالئی در این رابطه 

شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها   طرحکودکان  باورهایهای مشخصی برای تغییر تفصیل برنامه

 «اجبار مذهبی است. عمًالدهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و باورهای فردی را هدف قرار می 

ناحیه مقاومت  هفرماند ،  شهرستان ساری ابالغ شده است: رئیس اداره اطالعاتاین بخشنامه برای اجرا به این مقامات 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت  ، مازندران و استان بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری

ها و مؤسسات آموزش  اهمدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگ، دستی و گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع

 عالی مستقر در مرکز استان.

: »با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت  اضافه کردخانم عالئی 

یران باید دهد. دولت امقامات حکومت ایران را نشان می های و انگیزهگیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی قرار نمی 

 «فورًا این بخشنامۀ جدید را لغو کند.

عقایدشان، اکنون زمان   گذاری ناموفق با هدف وادار كردن بهائیان به انکارن و سیاستی ان وپس از چهار دهه ق»وی گفت: 

زندگی آزاد در   ، یعنیالمللی خود به درخواست بهائیان عمل کند آن رسیده است كه ایران با پایبندی به تعهدات بین

 «ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.

 

 

 :اطالعات بیشتر

آزار و سرکوب  سال گذشته هدف  ۴۲ترین اقلی ت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی بهائیان بزرگ ●

  ۲۰۰ای منتشر کرده است. بیش از گسترده آن را به طور  گزارشاند که سازمان ملل حکومت بوده  سیستماتیک

ها و حق امرار معاش  از حق تحصیل در دانشگاه  ۱۹۸۰اند و از دهۀ اعدام شده ۱۹۷۹بهائی پس از انقالب 

احترامی واقع  هایشان مورد بیاند و حتی گورستانهای دولتی هتک حرمت شده محروم هستند، از طرف رسانه

 .شودمی 

https://www.dw.com/en/bahai-in-iran-repressed-and-persecuted-by-the-state/a-56803811
https://www.bic.org/Bahai-Question-Revisited
https://www.bic.org/Bahai-Question-Revisited
https://www.bic.org/Bahai-Question-Revisited
https://www.bic.org/Bahai-Question-Revisited
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/united-nations-documents-referencing-bahai-community


 

 

 .شده استمستند  ستیزی در ایرانخانۀ اسناد بهائیسایت ر ایران به طور گسترده در وب آزار و سرکوب بهائیان د ●

را در ممنوعیت ورود بهائیان به   «تمهیدات بایسته»در بخشنامۀ اخیر، به مدیران دانشگاه نیز گفته شد که  ●

اهلل توسط آیت  ۱۹۹۱ای است که در سال . این ممنوعیت اشاره به سند محرمانه«معمول نمایند »ها دانشگاه

شود و اقدامات الزم   «مسدود»بهائیان  «ۀراه ترقی و توسع»ای، رهبر جمهوری اسالمی امضا شده تا علی خامنه

یت از  مها و محروآموزان، منع ورود بهائیان به دانشگاهور مربوط به دانش برای اجرای این طرح، از جمله ام

  ۀهای تجاری بهائیان در حوزفعالیت  «کنترل». این دستورالعمل همچنین به نجام گیردمشاغل خدمات عمومی ا

 کند.بازار اشاره می 

 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/node

